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FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ
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1. GÝRÝÞ

Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma
yapýlmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalara göre, iþ kazalarýnýn meydana gelmesinde birden çok
nedenin etkisi bulunmaktadýr. Ýþ kazalarý genellikle ülkelerin sanayileþme biçiminden,
iþletme þekillerinden, kaza istatistik ve araþtýrmalarýnýn yetersizliðinden, denetim
hizmetlerinin eksikliðinde, çalýþanlarýn niteliklerinden ve iþ güvenliði bilincinin yaratýl-
mamýþ olmasýndan kaynaklanýr. Ýþ kazalarýnýn nedenleri genel özellikler göstermekle
birlikte, ülkelere göre kendine özgü bazý özelliklerde gösterebilmektedir. 

Türkiye ekonomisinin tarýmsal nitelikli olmasý ve sanayileþme sürecinin henüz
tam olarak geliþmemiþ (tamamlanmamýþ) olmasý iþ kazalarýnýn meydana gelmesine
uygun bir zemin hazýrlamýþtýr. Bütün dünya ülkelerinde olduðu gibi, ülkemizde de
sanayileþme hareketi tarým kesimindeki insan gücünün sanayi bölgelerine kaymasýna
neden olmuþtur. Tarýmsal nitelikteki iþ gücü, sanayi iþyerlerinde kazalara neden olacak
tehlikeleri kavrayamayacak düzeydedir. Bunun nedeni ise, sanayi kültürüne sahip
olmayan çalýþanlarýn, herhangi bir mesleki ve güvenlik eðitiminden geçirilmeden iþe
baþlatýlmalarýdýr. Buna iþverenlerin kazalarý önlemek için gerekli tedbirleri de tam
olarak almamalarýný eklediðimiz zaman, iþ kazalarýnýn meydana gelmesi kaçýnýlmaz bir
durum olarak ortaya çýkmaktadýr.

Ülkemizdeki iþletmeler genellikle küçük ve orta ölçekli iþletmelerde, iþ güvenliði
organizasyonu, eðitim ve denetimi istenilen düzeyde olmamasý, iþ kazalarýný arttýrýcý
bir etki yapmaktadýr. Ayrýca bu tür iþletmelerde sigortasýz iþçi çalýþtýrmada büyük iþlet-
melere oranla daha fazladýr. Kaçak olarak çalýþtýran iþçilerin geçirdikleri kazalar kayýt-
lara geçmediðinden kaza istatistiklerinin tam güvenilirliði dahi tartýþýlabilir.1

Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin, iþ kazalarý konusunda yapýlan araþtýrmalara
olumlu yaklaþmamalarý, hatta engellemeleri dahi sözkonusudur. Bu nedenle iþ
kazalarýnýn gerçek nedenlerinin tespit edilip, buna göre gerekli önlemlerin alýnmasý bir
hayli güçtür. Küçük ölçekli iþletmelerde kaza oranlarýnýn yüksek olmasýnýn temel
nedeni; iþveren veya üst yöneticilerin iþ güvenliði konusunda bilinçli olmamalarýdýr.
Daha açýk bir ifadeyle, küçük iþletme sahipleri üretim, satýþ ve finans sorunlarý ile o
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kadar meþguldür ki kazalarý önleme, onlar için bu sorunlardan çok sonra gelmektedir.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn yayýnlarýna göre, iþ kazalarý emniyet-
siz hareketler (koruyucularý kullanýlmaz hale getirme, bozuk malzeme kullanma,
emniyetsiz yükleme, makina ve teçhizatlarý durdurmadan temizleme, el þakalarý
yapma, kiþisel koruyucularý kullanmama gibi) ve durumlardan (kiþisel ve makina
koruyucularýnýn yetersizliði, kaygan zemin, yetersiz havalandýrma ve aydýnlatma,
gürültü vb. gibi) kaynaklanmaktadýr. Emniyetsiz hareketlerden çalýþanlarýn bizzat
kendileri sorumludur. Ancak, güvensiz durumlardan ise, iþverenler sorumludur.

Ýþ kazalarýnýn konusunda Amerika Birleþik Devletlerinde çalýþmalar yürüten
önemli kuruluþlardan olan "National Safety Council Committee" nin verilerine göre iþ
kazalarýnýn %18' i mekanik etkenlerle, %19' u personel etmeni ile ve %63' ü bunlarýn
birlikte etkisiyle meydana gelmektedir. Yine ayný ülkede bu alanda çalýþma yapan
kamu kuruluþlarýndan biri olan "Department of Labor and Industry of the State of
Pennsylvania" ise iþ kazalarýnýn %3' ünün mekanik faktörlerden, %2'sinin personele
baðlý faktörlerden ve %95' inin de bunlarýn birlikte etkisinden kaynaklandýðýný ileri
sürmektedir.2

Ülkemizdeki iþ kazalarýnýn nedenlerini tespit etmek için deðiþik tarihlerde farklý
kiþiler tarafýndan bazý incelemeler yapýlmýþtýr. Örneðin, Haksöz (1985), MKE' de yap-
týðý bir çalýþmada, kazalarýn % 95'inin güvensiz davranýþ ve kiþisel koruyucu kullanma-
madan, %5' inin ise, teknik nedenlerden kaynaklandýðýný bulmuþtur. Kepir (1981), iþ
kazalarýnýn %2' sinin insan kontrolü dýþýnda, % 10'unun mekanik yetersizlikten ve %
88' inin ise, insan faktörüne baðlý olduðunu, Çelikkol (1977) ise, iþ kazalarýnýn % 20'
sinin üretim aygýtlarýnýn ve çevresel koþullarýnýn uygunsuzluðundan, %80' inin ise
insan etmenine baðlý olduðunu ortaya çýkarmýþtýr.3 Bu araþtýrma sonuçlarýndan da
açýkça görülmektedir ki, kazalarýn oluþumunda insan faktörü (%80) birinci, sýrayý almaktadýr. 

Kaza nedenlerinin iþ kazalarýnýn meydana gelmesindeki aðýrlýk oranlarý
konusunda farklý araþtýrmalara dayanan deðiþik görüþlerin bulunduðu yukarýda belir-
tilmiþ idi. Buna raðmen, genellikle iþ kazalarýnýn %80'inin insanlara, %18'inin fizik ve
mekanik çevre koþullarýna, %2'sinin ise umulmadýk olaylara baðlý olarak meydana
geldiði kabul edilmesi doðru olacaktýr.4 Bu genelleme, iþ kazalarýnýn yaklaþýk olarak
%98'i üzerinde önleyici tedbirlerin alýnabileceðini ortaya koymaktadýr.
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Ýþ kazalarýnýn çeþitli nedenleri olmakla ve nedenler farklý sýnýflandýrmalara tabi
tutulmakla birlikte, yapýlan araþtýrmalarýn tümü iþ kazalarýnýn; beklenmedik olaylardan,
insanlardan, makinalardan ve çevre koþullarýndan kaynaklandýðý ortaya koymuþtur. 

Ýþ kazalarýnýn meydana gelmesinde çalýþanlara baðlý nedenler kadar, fizik ve
mekanik çevre koþullarýna baðlý faktörlerde iþ kazalarýna neden olur.

Fizik ve mekanik çevre koþullarý iþ kazalarýnýn %20'sinin nedeni durumundadýr.
Özellikle azgeliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde sanayi ve teknoloji sektörünün
yapýsý, madencilik, inþaat ve nakliye iþkollarýnýn kendilerine has özellikleri, sanayi
iþçisinin çoðu kez eðitimsiz ve vasýfsýz oluþu, ileri teknolojiye uyum saðlayamama,
çevre kirliliði, üretim organizasyon yapýsý, kiþisel koruma araçlarýyla makine koruyucu-
larýnýn kullanýlmamasý gibi faktörler iþ kazalarýnýn meydana gelmesinde önemli bir
etken olmaktadýr.

Bu yazýda genel hatlarýyla iþ kazalarýnýn en önemli nedenleri arasýnda yer alan
iþyeri çalýþma sistemi, ergonomik yapý ve iþyeri fiziksel faktörleri üzerinde durulacaktýr.

2. ÝÞYERÝ ÜRETÝM ORGANÝZASYONU

Üretim organizasyonunu, iþletmelerde üretim yapýlmasý ve düzenli bir þekilde
devam etmesi için insanlarýn ve makinalarýn bir organizasyon çerçevesinde bir araya
getirilmesi þeklinde tanýmlayabilir. Üretim organizasyonuna baðlý kaza nedenleri büyük
ölçüde iþverenden ve iþyerine baðlý faktörlerden kaynaklanmaktadýr. Üretim organizas-
yonunun yapýsý, makinalarýn iþyerine yerleþtirilmesi ile çalýþma düzenine, bakým-
onarým faaliyetlerine, ergonomi, iþçilerin çalýþma süreleri ve çalýþmaya baþlama saat-
leri ile vardiya durumlarýna, iþyerlerinin büyüklüðüne, çalýþanlarýn niteliklerine, iþ-
yerinde iþ güvenliðinin uygulanma durumu gibi faktörlere baðlý olarak deðiþir.

2.1. Ýþyerinin Düzeni 

Ýþyeri düzeninden anlaþýlmasý gereken iþyerinin iç ve dýþ fiziksel durumu ile
yapýsýdýr. Bir baþka deyiþle, binalarýn üretime uygun olmasý, yerlerdeki döþemeler,
taban ve tavan özellikleri, pencereler, kapýlar, geçiþ yollarý, merdivenler, rampalar,  iþ-
yerinde kullanýlan aletlerin muhafaza düzeni ve temizliði, iþyerinin temizliði, iþyerinin
boyanma durumu iþyerinin düzeni konusunda belirleyici olmaktadýr. Aslýnda, sayýlan
hususlar birer küçük detay gibi görünmekle birlikte; bu durumlar kimi zaman can ve
mal kaybýyla sonuçlanan çok büyük iþ kazalarýnýn nedeni olabilmekte, kimi zaman da
kazalarýn çalýþanlar ve iþletme üzerindeki etkilerini arttýrmaktadýr.
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Ýþyeri düzeni ile iþ kazalarýnýn meydana gelmesi arasýnda ciddi bir iliþki bulun-
maktadýr. Ýþyerinin çalýþma düzeni ve ortamýnýn kötü olduðu durumlarda iþ kazalarý
daha sýk meydana gelir. Ýþyerinin düzenli olmasý, çalýþma ortamýndaki uyum çalýþan-
larýn moral ve motivasyon deðerlerini olumlu yönde etkiler. Ýþyerinin çalýþma ortamýnýn
tertipli düzenli olmasý, iþ kazalarýnýn meydana gelme ihtimalini ve sýklýðýný düþürür. 

Ýþyerinin ve çalýþma sýrasýnda kullanýlan aletlerinin (makinalar, kiþisel koruyu-
cular, küçük el aletleri vb.) temiz olmasý da çalýþanlarýn moral ve motivasyonlarýný
olumlu yönde etkileyerek, iþlerine daha fazla önem vermelerini ve dikkatli davran-
malarýný saðlar. Ýþyerinin düzeni ve temizliði kapsamýnda üzerinde durulmasý gereken
bir baþka konuda, imalata baðlý olarak meydana gelen atýklardýr. Üretim sonucu oluþan
artýklarýn çalýþma ortamýndan hemen temizlenmesini saðlayacak bir çalýþma düzenin
kurulmuþ olmasý, atýk kaynaklý kazalarýn meydana gelmesini önleyecektir. Bu noktada
belirtilmesi gerekir ki, atýklarýn kaldýrýlmasý, taþýnmasý ve depolanmasýna yönelik taþý-
ma sistemlerinin, iþyerinde kurulmuþ olmasý ciddi önem arz etmektir. 

Bilindiði üzere, renkler insanlar üzerinde psikolojik olarak yarattýklarý etkiye
göre sýcak ve soðuk diye ikiye ayrýlýr. Sýcak renkler: kýrmýzý, turuncu, sarý; soðuk renk-
ler: Yeþil, Mavi, Mor diye bilinir. Bunlarýn dýþýnda da sýcak veya soðuk diye bilinen renk-
ler söz konusudur.5

Yapýlan bir araþtýrma, çalýþýlan ortamlara hakim olan renklerin, çalýþanlar üzer-
lerinde deðiþik etkiler yarattýðýný ortaya koymuþtur. Farklý þirketlerden yüzlerce çalýþan
üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre; çalýþanlar maviye boyanmýþ bir ofiste çalýþýrken
kendilerini depresif hissettiklerini, duvarlarý ve tavaný sarý olan ofislerde çalýþanlarýn
böyle bir ortamda kendilerini mutlu ve enerjik hissettikleri ve iþlerine de daha çok kon-
santre olabildiklerini, kýrmýzýnýn hakim olduðu ofis ortamýnda çalýþanlarýn kendilerini
tutkulu ve normale göre daha öfkeli hissettiklerini, ifade ettiðini anlaþýlmýþtýr.6

Ýþyerinin boyanmasýnda kullanýlan boyalarýn cinsi ve rengi de çalýþanlar
üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadýr. Ýþyerinin boyanmasýnda kullanýlan renklerin
çalýþanlarýn gözlerini yormayacak, rahatsýz etmeyecek ve özellikle de sinir sistemleri-
ni bozmayacak þekilde seçilmiþ olmasý gereklidir. Uygun renk tercihleri çalýþanlar
üzerinde olumlu etkiler yaratarak kaza yapmalarýnýn önüne geçer. Çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi, çalýþma ortamlarýnýn insancýllaþtýrýlmasý ve çevre-insan ve makine uyu-
munun saðlanmasýnda renkler etkili bir araçtýr. Yine, gösterge-kontrol düzeneklerinin
tasarýmýnda da renkler etkin bir araç olarak kullanýlmaktadýr. Ýþ verimliliði, etkinliði,
motivasyon, yaratýcýlýk, dikkat, kazalarýn önlenmesi, konfor ve hijyen duygusu, sosyal  
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iletiþim ortamlarýnýn oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarda renk tercihi önemli bir faktördür.7

Özetlenecek olunursa, iþyerinde ciddi, tertipli ve düzenli, renk uyumunun sað-
landýðý disiplinli bir çalýþma ortamý beraberinde güvenli çalýþma ortamýný saðlayacak-
týr. Güvenli çalýþma ortamýnýn doðal bir sonucu olarak, iþ kazalarý minimize olacak,
çalýþanlarýn moral ve motivasyon durumlarýndaki olumluluk beraberinde üretim ve ve-
rimlilik artýþýný getirecektir.

2.2. Ýþletmelerin Büyüklüðü

Az geliþmiþ ülkeler ile geliþmekte olan ülkelerde, kuþkusuz iþ güvenliði ve
saðlýðý sanayileþmiþ ülkelere göre oldukça kötü durumdadýr. Az geliþmiþ ve geliþmek-
te olan ülkelerde üretim genellikle küçük8 ve orta ölçekli iþletmeler tarafýndan yerine
getirilmektedir. Gerek geliþmiþ ve gerekse de geliþmekte olan ülkelerde küçük ve orta
ölçekli iþletmelerdeki iþ kazasý sayýlarýnýn büyük iþletmelere oranla daha fazla olduðu
uluslararasý çalýþma kuruluþlarýnýn çalýþmalarýyla da ortaya konulmuþtur. Uluslararasý
Çalýþma Örgütü (ILO) tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre, küçük ve orta ölçekli iþlet-
melerde kaza oranlarý yüksek olmakta, iþletmeler büyüdükçe iþ kazasý sayýsý azalmak-
tadýr.9

Özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmeler, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda
çalýþanlarýn yasal haklara sahip olma durumlarýný iþletme sorumluluðu olarak deðil,
bunu çalýþanlar için manevi bir konu, çalýþanlara yapýlacak bir lütuf olarak görmekte-
dirler.10 Bu bakýþ açýsýnýn doðal bir sonucu olarak da, iþyeri çalýþanlarýnýn güvenlik ve
saðlýk durumlarý, iþletme sahipleri tarafýndan ya hiç dikkate alýnmamakta ya da kaza
olduðu zaman göstermelik olarak dikkate alýnmaktadýr.

Ýþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili yasal mevzuatýn öngördüðü çalýþma koþullarýna
iliþkin güvenlik önlemlerinin küçük ölçekli iþletmelerin çoðunda önemsenmemesi
büyük ihmalkarlýklara yol açmakta ve bu durumda kaza risklerini arttýrmaktadýr.11

Denetim elemanlarý (Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiþleri/sigorta müfettiþleri
ve iþ müfettiþleri) tarafýndan iþyerlerinde yapýlan yerinde denetimlerin sonucunda,
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özellikle küçük ölçekli iþletmelerde yasal mevzuatýn öngördüðü güvenlik tedbirlerinin
alýnmadýðý tespit edilmiþtir. 

Kabul edilmesi gerekir ki, kaza risklerinin azaltýlmasýna yönelik iþletmelerde
alýnmasý gereken iþ güvenliði önlemleri iþverenler açýsýndan ciddi bir maliyet unsu-
rudur. Bu ise, pek çok iþletmenin iþ güvenliði önlemleriyle ilgili maliyetlerden kaçýnmasý
sonucunu doðurmaktadýr.

Küçük ve orta ölçekli iþletmelerde iþ kazalarýnýn nedenleri olarak sayýlanlarýn
yanýnda, bu ölçekteki iþletmelerde iþ güvenliði konusunda yeterli eðitim düzeyine sahip
uzmanlarýn istihdam edilmemesi ile iþyeri çalýþanlarýna iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konu-
larýnda yeterli eðitim verilmemiþ olunmasýdýr. Ýþletmesinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði
uzmaný istihdam etmeyen iþverenlerin, iþyerindeki üretim organizasyonlarýný etkin ve
gereði gibi denetlemesi mümkün deðildir. Bu konudaki denetim eksikliði ise, iþ
kazalarýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr.

Tablo 1: Ýþ Kazalarýnýn Ýþ Yerinde Çalýþan Sigortalý Sayýlarýna Göre Daðýlýmý
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Tablo 1 'deki verilerin incelemesinden de anlaþýlacaðý üzere; 1998 - 2002 yýllarý
itibariyle meydana gelen iþ kazalarýnýn ortalama %55'e yakýnýnýn 1-9 kiþi çalýþtýran
küçük ölçekli iþyerlerinde meydana geldiði anlaþýlmaktadýr. 2003 ve 2004 yýllarýnda da
durum bu yýllardan farklý deðildir. 2003 yýlýnda meydana gelen kazalarýn % 38' i
(29.431), 2004 yýlýnda meydana gelen kazalarýn ise % 37' i (30.826) 1-9 kiþi çalýþtýran
küçük ölçekli iþyerlerinde meydana gelmiþtir.

Ýþyerinde çalýþtýrýlan iþçi sayýsý arttýkça bu oran düþmektedir. Bunu durumu,
küçük ölçekli iþyerlerinde üretim araçlarýnýn daha basit bir yapýya sahip olmasýna, ma-
kinalara ve çalýþanlara yönelik koruyucularýn az veya hiç kullanýlmamasýna ve iþ
güvenliði uzmaný çalýþtýrýlmamasýna baðlanabilir.

3. ERGONOMÝ VE ÇALIÞMA SÝSTEMÝ

Günümüzde baþ döndürücü bir hýzla geliþen teknoloji her alanda olduðu gibi
çalýþma yaþamýnda da ciddi deðiþimleri beraberinde getirmektedir. Bu deðiþimlerin bir
sonucu olarak, üretim sürecinde hýzlý ve yoðun bir makinalaþma yaþanmaktadýr. Bu
hýzlý ve yoðun makinalaþma, üretim sürecinde fiilen çalýþan insanlarýn yeteneklerini
bedensel ve düþünsel açýdan çeþitlendirmekte ve zorlamaktadýr. Ýnsan iskelet ve kas
sisteminin belirli bir hareket yeteneði ve gücü, kaslarýn enerji yaratma þekli, çevreyi
algýlayabilme ve gerektiðinde ondan korunma özellikleri bulunmaktadýr. Bu nedenle,
iþyerlerinde çalýþan insandan yapmasý beklenenler ile insanýn temel özellikleri arasýn-
da bir uyum olmasý gerekir. Aksi yöndeki beklentiler ve geliþmeler; insaný yorar, iþ ve-
rimi ve kalitesini düþürür, iþ güvenliði ve personel sorunlarýna neden olur. Bu olumsuz-
luklarýn giderilmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesinde, ergonomi büyük önem
kazanmaktadýr. 

Ýþyerlerinde saðlýklý, güvenli ve verimli olarak çalýþabilmesi; çalýþma yerleri ve
gerekli donanýmlarýn, ses, aydýnlatma, çevre sýcaklýðý gibi faktörlerin, iþ organizasyonu
ve yönetime yönelik sistemlerinin iþgörenlerin yapýsal, boyutsal ve psikolojik özellikler-
ine uygun olarak düzenlenmesiyle mümkündür. Bu yöndeki düzenlemeler ergonominin
alanýna girmektedir. Ergonominin temel amacý, yukarýdaki hedefler doðrultusunda bir
iþ düzenlemesini gerçekleþtirmek olarak ifade edilebilir. Bir bakýma ergonomi, iþin
insanýn özelliklerine uygun bir þekilde düzenlenmesi, bir baþka deyiþle çalýþma sistem-
inin insan anatomisine ve fizyolojisine uydurulmasý olarak tanýmlanabilir. Ergonominin
nihai  amacý, insanlara uygun iþleri tasarýmlayarak insanýn yaþam kalitesini iyileþtirmek
ve giderek toplumun refahýna katký saðlamaktýr.12
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Ergonomi teknoloji çaðýnda doðan bilimsel bir disiplindir. Baþlangýcýndan bu
yana geçen 50 yýl içinde, ergonominin geliþimi çok hýzlý olmuþ ve sanayileþme ile bir-
likte kapsama alaný oldukça geniþlemiþtir. Ergonominin çok çeþitli tanýmlara yapýlabilir.
Ergonomiyi geniþ anlamda; insanlarýn anatomik özelliklerini, antropometrik özellikleri-
ni, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarýný göz önüne alarak, endüstriyel iþ ortamýndaki
tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karþýsýnda, sistem
verimliliði ve insan-makina-çevre uyumunun temel yasalarýný ortaya koymaya çalýþan
disiplini bir araþtýrma geliþtirme aracý olarak tanýmlanabilir.13

Ergonomik çalýþma koþullarýnýn makinalarla ve iþyeri ve çalýþma organizas-
yonuyla ilgili çeþitli boyutlarý bulunmaktadýr. Ergonomik çalýþma ile iþ kazalarýnýn mey-
dana gelmesi arasýndaki iliþkinin daha açýk ortaya konulmasý amacýyla konu aþaðýda
baþlýklar halinde incelenmiþtir.

3.1. Ýþgören-Makine Uyumu

Ýþ kazalarýnýn beþeri faktörlerin önemli bir payý vardýr. Ýþletmelerdeki kazalarýn
meydana gelmesinde nedenlerden birisi de çalýþanlarýn çalýþtýðý makine ile uyumsuz-
luðudur. Ýþgören-makine uyumsuzluðunun çeþitli nedenleri bulunmakla birlikte; yapýlan
araþtýrmalar çalýþan-makine uyumsuzluðunda, çalýþanlarýn fizyolojik özellikleri ile
psikolojik nedenlere baðlý tutum ve davranýþlarýnýn, önemli bir role sahip olduðunu
göstermiþtir.14

Ýþgören-makina iliþkisindeki en önemli uyumsuzluk nedeni; çalýþanlarýn
çalýþtýklarý makinalarýn özelliklerini reddeden bir tutum içinde olmasýdýr. Çalýþanlarýn
çalýþtýklarý makinalarýn tehlike arz eden durumlarýný dikkate almamalarý, önemse-
memeleri, makinalarý özelliklerine aykýrý olarak çalýþtýrmak istemeleri, makinalarý kul-
lanma talimatlarýna aykýrý olarak zorlamalarý, kullaným sýrasýnda tehlikeli olabilecek
þekilde makinalara yaklaþmalarý veya uzaklaþmalarý uyumu bozacak nedenler arasýn-
da gösterilebilir.15

Ýþgören-makine uyumsuzluðuna baðlý kaza nedenleri yukarýda sayýlanlarla
sýnýrlý deðildir. Çalýþanlarýn, makinalarýn bilinen ve öngörülen tehlikelerine karþý geliþti-
rilen makine koruyucularý kullanmamalarý, çýkartmalarý, kendilerine verilen kiþisel
koruyucu malzemeleri (eldiven, baret, lastik çizme, iþ elbisesi vb.) kullanmamalarý veya
eksik kullanmalarý, makinanýn fiziksel yapýsý ve çalýþma þekline uymayan davranýþ 
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içinde olmalarý (tehlikeli þekilde eðilip-kalkma, uzanma gibi) da çalýþan-makina arasýn-
daki iliþkinin uyumunu bozan nedenler arasýnda sayýlabilir.

Üretimde kullanýlan makine ve aletler ile iþyerinde çalýþanlarýn arasýndaki
uyumsuzluklar ve bu uyumsuzluklarýn her bir nedeni iþ kazalarýnýn meydana gelme-
sine ciddi anlamda etki etmektedir. Çalýþanlarýn fizyolojik özellikleri, psikolojik durum-
larýna baðlý tutum ve davranýþlarý ve özellikle de çalýþýlan iþ konusundaki eðitim yeter-
sizlikleri insan-makina iliþkisindeki uyumu bozan ve iþ kazalarýna yol açan en önemli
faktörler arasýnda yer almaktadýr.16

3.2. Çalýþma ve Dinlenme Molalarýnýn Süreleri

Ýþyerindeki çalýþma süreleri ile dinlenme molalarýnýn sýklýðý ve süresi çalýþan-
larýn fiziksel ve ruhsal dengeleri üzerinde oldukça etkilidir. Çalýþma ve dinlenme
süreleri kaz asýklýk oranlarýyla yakýndan iliþkilidir. Yapýlan araþtýrmalar, insan fizyoloji-
sine en uygun çalýþma süresi günlük azami 7,5, haftalýk 45 saat olduðunu ortaya koy-
muþtur. 

Belirtilen çalýþma süreleri çalýþma hayatýyla ilgili yasalarda da aynen yer
almýþtýr. Ülkemizde çalýþma hayatýný düzenleyen temel kanun niteliðindeki 4857 sayýlý
Ýþ Kanunun17 63' üncü maddesinde;Genel bakýmdan çalýþma süresi haftada en çok
kýrkbeþ saat olarak öngörülmüþ, aksi kararlaþtýrýlmadýðý sürece de bu sürenin, iþyer-
lerinde haftanýn çalýþýlan günlerine eþit ölçüde bölünerek uygulanacaðý hükme baðlanmýþtýr.

Çalýþma saat ve süreleri ile iþ kazalarý arasýndaki iliþki; çalýþma yapýlan sek-
törün yapýsýna, iþyerinin çalýþma þekil ve koþullarýna baðlý olarak deðiþiklik gösterir.
Çalýþma sürelerinin uzatýlmasý veya mola sürelerinin kýsalýðýna baðlý olarak iþ
kazalarýnýn ortaya çýkmasýndaki en önemli faktör yorgunluktur. Çalýþanlar, çalýþma
sürelerinin uzamasýna baðlý olarak, daha çok yorulmakta ve yorgunluða baðlý olan etk-
iler nedeniyle de iþ kazalarýna daha fazla maruz kalmaktadýrlar.

Çalýþma süreleriyle ilgili olarak bir fabrikada yapýlan araþtýrmada, günlük çalýþ-
ma süresinin 12 saatten 10 saate indirildiðinde iþ kazalarýnda %25 oranýnda azalma
olduðu tespit edilmiþtir.18 Osborne ve Vernon' un birlikte yaptýðý bir araþtýrmaya göre,
gündüz vardiyasýnda çalýþan bir grup çalýþan için haftalýk çalýþma süresi 59 saatten
35¼ saate indirildiðinde (çalýþma süresinde %40' lýk bir azalma) iþ kazalarýnda %40
oranýnda bir azalma meydana gelmiþtir.19
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Ýnsan vücudunun çalýþmasý, dönüþümlü olarak enerji tüketmesi ve enerji saðla-
masýna baðlýdýr. Yapýlan araþtýrmalar, çalýþma süresinin içerisinde en az %15' i kadar
dinlenme süresinin olmasý gerekliliðini ortaya koymuþtur. Çalýþma süresinin içinde
yeterli dinlenme aralýklarýnýn bulunmasý, hem ergonomik hem de psikolojik açýdan
büyük yararlar saðlamaktadýr.20 Çalýþma süresi içindeki dinlenme molalarýnýn kýsa
olmasý, iþ kazalarýnýn artmasýna neden olmaktadýr. Kýsa dinlenme sürelerinin yanýnda
uzun çalýþma sürelerinin de olmasý iþ kazalarýný kaçýnýlmaz hale getirmektedir.
Dinlenme aralýklarýyla sürelerinin yeterli olduðu iþyerlerinde kaza oranlarýnýn yüksek
olmadýðý yapýlan araþtýrmalarla doðrulanmýþtýr.

Ýnsanlarýn sýnýrlý miktarda enerjileri vardýr ve insanlar bu enerjilerini gün içinde
yapacaklarý iþlere uygun olarak daðýtma çabasýndadýrlar. Ýþçilerde enerjilerini çalýþtýk-
larý iþyerlerinde geçirecekleri zamaný da dikkate alarak ayarlamaktadýrlar. Gerekli plan-
lama yapýlmadan ve çalýþma saatleri, çalýþanlarýn sosyal ve kültürel ihtiyaçlarý dikkate
alýnmadan fazla mesai yaptýrýlmasý halinde; iþ verimi ve çalýþma saatleri arasýndaki
denge bozulur ve kiþilerde aþýrý yorgunluk durumu belirir. Yorgunluk ise, çalýþanlarýn
kaza yapma olasýlýklarýný arttýrýr. 

Vernon, yaptýðý bir araþtýrmada çok uzun süre çalýþýlmasý halinde saat baþýna
kaza oranýnda artýþlar olduðunu tespit etmiþtir. Kaza oranýnda, haftalýk çalýþma süresi
60 saatten 72 saate çýkarýldýðýnda dikkat çekici bir artýþ ortaya çýkmýþtýr. Smith' de fazla
mesai ile iþ kazalarý arasýndaki iliþkiye yönelik yaptýðý incelemede; fazla mesai
süresinde yapýlacak 'tipik' bir deðiþikliðin herhangi bir deðiþkene oranla kazalar
üzerinde daha büyük etkisi olduðunu bulmuþtur.21

Bu konuda son olarak, yýllýk izinlerin çalýþanlara uygun þekilde kullandýrýlma-
masýnýn da iþ kazalarýnýn nedenlerinden olduðunu belirtelim. Bilindiði üzere, yýllýk izin-
ler yýl boyunca çalýþan bireyin genel yorgunluðunu gidermeye yönelik olarak kul-
landýrýlýr. Yýllýk izinler için en az üç haftalýk bir dinlenme süresinin gerekli ve yeterli
olduðu genel kabul görmektedir. 

Yýllýk izinlerin kesintisiz ve uygun mevsim koþullarýnda kullandýrýlmasý halinde,
çalýþanlarýn yýl boyu biriken genel yorgunluðunu giderilecektir. Genel yorgunluðu
üzerinde atan kiþiler ise, daha dikkatli ve yüksek motivasyonla çalýþacaklarýndan kaza
riski azalacaktýr. Yýllýk izinlerin gereði gibi kullandýrýlmamasý halinde ise kaza riski arta-
caktýr.
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Kýsaca ifade edilecek olunursa, günlük ve/veya haftalýk çalýþma sürelerinin
azaltýlmasý verimliliði arttýrýrken, belirtilen azami sürelerin aþýlmasý (fazla mesai, fazla
çalýþma gibi) halinde ise; verimlilik düþmekte, fazla çalýþma saatlerinde devamsýzlýk,
yorgunluk, hastalýk, asabilik ve iþ kazalarý artmaktadýr.

3.3. Vardiyalý Çalýþma Sistemi

Günümüzde artan tüketim talebini karþýlamak amacýyla, üretim yapýlan sektöre,
teknoloji yapýsýna ve diðer bir takým unsurlara baðlý olarak vardiyalý çalýþanlarýn ve
vardiyalý çalýþmalarýn sayýsý giderek artmaktadýr. Vardiyalý çalýþma siteminde, iþ-
yerindeki çalýþma süreleri 24 saat içine yayýlýr ve çalýþma saatleri periyodik olarak
deðiþtirilir. Vardiyalý çalýþma düzenine baðlý olarak birçok uyku problemi oluþmakta ve
buna baðlý olarak fiziksel ve ruhsal deðiþik komplikasyonlar meydana gelmektedir.
Vardiyalý çalýþma þekli, iþ kazalarýnýn oluþumuna da ciddi anlamda etki etmektedir.

Ýþi gereði insanlar vardiyalý olarak çalýþýp vücuduna emir verse de vardiyalý
çalýþan vücut hiç bir zaman %100 performans gösteremez. Çünkü beyin yapay etkilere
tamamen uyum saðlamaz ve doðal denge ile paralel olarak görevine devam eder.
Ýnsan vücudu uyku, uyanýklýk, vücut ýsýsý ve hormonsal dengeleri düzenleyen beyine
yapay olarak çalýþma saatleri ve düzenini bildirse de, beyindeki saat hiç bir zaman
deðiþmez. Týpký kuþlarýn ve doðanýn gündüz uyanmasý, gece uyumasý gibi beyin de
buna programlanmýþtýr ve %100 adaptasyonu yoktur. Vardiyalý çalýþma düzeni ya da
vardiyalý çalýþanlar arasýndaki adýyla "shift", insan beyninin doðal ritminin bozulmasý ile
vücudun uyumuna ve ritminin bozulmasýna neden olur. Bu ritim bozukluðu sonrasý;
insanda uyku problemleri, bazý hastalýklara karþý dirençsizlik ve baþ aðrýsý gibi
þikayetler ortaya çýkar. Vardiyalý çalýþan insanda, baþta sürekli yorgunluk ve depres-
yon olmak üzere, hastalýklara daha çabuk yakalanma (dirençsizlik) görülür.22

Devamlý olarak gece vardiyalarýnda çalýþanlar, zamanla kendilerini yalnýz his-
setmeye baþlamakta, baðýþýklýk ve sindirim sistemi düzenleri bozulmaktadýr. Bu gibi
insanlar, soðuk algýnlýðý, grip gibi hastalýklara daha kolay yakalanmaktadýr. Yapýlan
bazý araþtýrmalar, gündüz çalýþanlarýn, vardiyalý çalýþanlardan daha uzun süre
yaþadýklarýný ortaya koymuþtur. Özellikle vardiyalarýn sýk deðiþmesi ve gün içindeki
düzensiz çalýþmalar uyku saðlýðýný bozduðu için, vardiyalý çalýþanlar depresyona daha
yatkýndýrlar ve baðýþýklýk sistemleri de diðer çalýþanlara göre daha zayýf olmaktadýr.23

Yapýlan araþtýrmalar, gece vardiyasýnda meydana kazalarýn sonuçlarýnýn ve
etkilerinin daha aðýr olduðunu göstermektedir. Bu durum özellikle metalürji, kimya ve
ulaþtýrma sektörlerine baðlý iþyerlerinde saptanmýþtýr. Gece vardiyalarýndaki çalýþ-
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malarda iþçilerin dikkatleri daha kolay daðýldýðý ve daha çabuk yorgunluk durumu
ortaya çýktýðý için, iþ kazalarý daha sýk ve aðýr olarak meydana gelmektedir. Gece
vardiyalarýnda meydana gelen kazalarýn temel nedeni, yeterince dinlenilmemesi ve
uykusuzluða baðlý yorgunluktur.

Yukarýdaki açýklamalardan, iþyerlerinde vardiyalý çalýþma nedeniyle meydana
gelen kazalarýn, sadece vardiyalý çalýþmanýn gece kýsmýnda meydana geldiði
düþünülmemelidir. Yapýlan araþtýrmalar, gündüz vardiyalarýnda da iþ kazalarýnýn mey-
dana geldiðini, kaza oranlarýnýn iþe baþlangýç saatlerinde yüksek olduðunu, daha son-
raki çalýþma saatlerinde ise kaza oranlarýnýn düþtüðünü göstermektedir. Bunun nedeni
ise, iþe baþlama sýrasýnda çalýþanlarýn kendilerini iþe verememeleri, daha sonraki
çalýþma saatlerinde ise iþe konsantre olmalarý þeklinde açýklanabilir. Gerek gece ve
gerekse de gündüz vardiyalarýnýn sonlarýna doðru çalýþanlarda oluþan yorgunluk
nedeniyle de kaza oranlarýnda artýþlar olmaktadýr.

Tablo 2: Ýþ Kazalarýnýn Meydana Geldiði Ýþ Saatlerine Göre Daðýlýmý

Tablo 2 ve 3' deki verilerden, hem kadýn hem de erkek sigortalýlarýn iþ kazasý-
na maruz kalma durumlarýnýn özellikle birinci iþ saatlerinde yüksek olduðu, sonraki iþ
saatlerinde ise kademeli olarak azaldýðý görülmektedir. Bu durumu, sigortalýlarýn önce-
ki gün iþten ayrýlma saatinden, sonraki günün iþe baþlama saatine kadar bir iþe
yabancýlaþma sürecine girdiði ve yabancýlaþmanýn da iþ kazasýyla sonuçlandýðý þek-
linde yorumlamak mümkündür. Ýlk iþ saatinden sonraki saatlerde iþ kazasý miktarlarýn-
daki kademeli azalmalar ise, iþe yabancýlaþmanýn, dikkati toplayamamanýn ve iþe
adapte olamamanýn saatler ilerledikçe ortadan kalkmasýyla açýklanabilir.
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Tablo 3: Ýþ Kazalarýnýn Meydana Geldiði Ýþ Saatlerine Göre Daðýlýmý

Yine, ilk iþ saatlerinde çalýþanlarýn iþe konsantre olamamalarý, dikkatlerini tam
olarak toplayamamalarýný da kaza nedenleri arasýnda sayýlabilir.  

3.4. Kapasitenin Üzerinde Üretim Artýþýnýn Hedefi ve Çalýþma Hýzý

Ýnsanýn bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iþ yükünün düzenlenerek
çalýþma hýzýnýn saptanmasý sonucunda, insanýn makine ile uyumlu bir þekilde çalýþ-
masý olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranýþlar ortaya çýkmaktadýr.24 Ýþv-
erenlerin sürekli olarak üretimin oranýný ve miktarýný arttýrmaya yönelik bir çalýþma
anlayýþý içerisinde olmalarý da iþ kazalarýnda dikkate deðer bir artýþa neden olur.
Çünkü çalýþanlarýn nitelikleri ve ihtiyaçlarý göz önünde bulundurulmadan, iþletme üre-
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tim miktarýný sürekli olarak arttýrmaya yönelik kurulan  çalýþma düzeni, çalýþanlarda
yorgunluða ve psiko-motor mekanizmalarýnda düzensizliklere yol açmaktadýr.

Üretim artýþý ve kaza oranlarýyla ilgili veriler karþýlaþtýrýldýðýnda aralarýnda
anlamlý bir iliþkinin bulunduðu görülmektedir. Daha açýk bir ifadeyle, çalýþanlarýn yavaþ
bir hýzda çalýþtýklarý sýrada meydana gelen kazalarýn sýklýðý, çok hýzlý çalýþtýklarý sýra-
da meydana gelen kazalara göre daha azdýr. Bunun nedenlerini ise; iþçilerin hýzlý
çalýþtýklarý sýrada kaza yapma ihtimallerinin artmasý, iþ hýzýnýn yüksek olduðu durum-
larda dikkatlerinin daðýlmasý, reflekslerinde yorgunluða baðlý yavaþlamadýr. 

Ýþyerlerinde meydana gelen kazalarýn sadece üretim artýþýna baðlý olarak art-
týðýný kabul etmek her zaman doðru olmayabilir. Ýþletmedeki kullaným alanýnýn arttýrýl-
masý, üretim teknolojisinin yenilenmesi, kullanýlan makinalarýn bakým ve onarýmlarýnýn
periyodik olarak yapýlmasý durumlarýna baðlý olarak üretim artýþý olmasý gayet doðaldýr.
Ancak, bu nitelikte bir üretim artýþý tek baþýna iþ kazalarýn nedeni olmayacaktýr. 

Ýþletmede kapasite artýrýmýna gidilmeden, mevcut üretim olanaklarýyla kapa-
sitenin üzerinde üretim artýþýnýn hedeflenmesi ve bu yönde çalýþma yapýlmasý; üretim
artýþýný saðlanmakla mümkün olmakla birlikte, bu nitelikteki bir üretim artýþý
beraberinde iþ kazalarýnýn artýþýný da getirecektir. Çalýþma hýzýnýn artýþýna baðlý olarak
çalýþanlarýn hata yapma olasýlýklarý da artmakta ve bu durum daha kolay kaza yap-
malarýna neden olmaktadýr.

4. ÝÞYERÝ ÇEVRE FAKTÖRLERÝ

Ýþ kazalarýnýn meydana gelmesinde etkili olan çevresel faktörler; gürültü,
titreþim, ýsý ve nem,  aydýnlatma ve tozlar olarak sýralanabilir. Çevresel faktörlerin iþ
kazalarýnýn meydana gelmesi üzerindeki etkilerine yönelik araþtýrmalar; kötü çalýþma
koþullarýnýn (gürültü, titreþim, ýsý ve nem,  aydýnlatma ve tozlar) kazalarýn doðrudan
nedeni olabildiðini ve dolaylý olarak da çalýþanlarýn psikolojik durumlarý üzerinde etkili
olduðunu ortaya koymuþtur. Aþaðýda bu çevresel faktörlerle iþ kazalarý arasýndaki iliþ-
ki ele alýnmýþtýr.

4.1. Gürültü

Ýnsanlar, çalýþma hayatýnda olduðu kadar normal yaþantýlarýnda da çok farklý
seslerle karþý karþýya kalmaktadýrlar. Bu seslerden kiminin þiddeti insan saðlýðýný tehdit
edebilecek kadar yüksek, kimisi ise rahatsýz etmeyecek ve zarar vermeyecek kadar
düþük þiddette olabilmektedir. Ýnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan, müzikal deðer
taþýmayan,  hoþa gitmeyen ve istenmeyen seslere gürültü denir.25
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Gürültü; insanlarýn iþitme saðlýðýný ve duyu organýný olumsuz yönde etkileyen,
fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozan, iþ performanslarýný azaltan, çevrenin
hoþluðunu ve sakinliðini azaltarak veya bozarak niteliðini deðiþtiren, geliþigüzel bir
özelliðe sahip istenmeyen seslerden oluþan önemli bir çevre kirleticisi olarak da taným-
lanabilir.26

Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), "Gürültü ve Titreþim" hakkýndaki
sözleþmesinde gürültüyü, "bir iþitme kaybýna yol açan, saðlýða zararý olan veya baþka
tehlikeleri ortaya çýkaran bütün sesler" olarak tanýmlamýþtýr. 

Gürültünün kaynaklarý; gürültüye maruz kalan kiþilerin ayný çevre içindeki kon-
umlarýna ve gürültünün yayýlma yollarýna baðlý olarak yapý içi ve yapý dýþý çevre
gürültüleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. Yapý içinde yer alan her türlü elektronik,
mekanik sistemler ve hayati faaliyetlerden meydana gelen bütün gürültüleri "yapý içi
gürültüler", gerek yapý içindeki hacimleri gerekse yapý dýþýndaki açýk alanlarý kullanan
kiþileri etkileyen ve yapý dýþýnda yer alan kaynaklardan yayýlan gürültüleri ise "yapý dýþý
çevre gürültüleri" olarak tanýmlanabilir. Yapý dýþý çevre gürültüleri kýsaca; ulaþtýrma
gürültüleri (karayolu, denizyolu, havayolu, havaalaný gürültüleri), endüstri gürültüleri
(endüstri makineleri ve iþyeri gürültüleri), inþaat (þantiye) gürültüleri (yol ve bina inþaatý
gürültüleri sahalarý, atýþ poligonlarý ve benzeri gürültüler), rekreasyon gürültüleri
(çocuk bahçeleri ve parklarý, spor sahalarý,atýþ poligonlarý ve benzeri gürültüler) ve
ticari amaçlý gürültüler (açýk hava sinemalarý, eðlence yerleri, yüksek sesli reklam ve
müzik yayýnlarý, pazar yeri gürültüleri, sokak satýcýlarýnýn gürültüleri) þeklinde ifade
edilebilir.

Gürültünün insan saðlýðý üzerinde çok deðiþik etkileri olmakla birlikte, psikolo-
jik, fizyolojik ve performans etkileri þekilde genellenebilir. Gürültünün psikolojik etkileri;
davranýþ bozukluklarý, öfkelenme, genel rahatsýzlýk duygusu, sýkýlma, fiziksel etkileri;
geçici veya kalýcý iþitme hasarlarý, fizyolojik etkileri; vücut aktivitesinde deðiþiklikler,
kan basýncýnda artýþ, dolaþým bozukluklarý, solunumda hýzlanma, kalp atýþlarýnda
hýzlanma, ani refleksler, performans etkileri ise, iþ veriminde azalma, konsantrasyon
bozukluðu, hareketlerin engellenmesi þeklinde görülür.

Meydana getirdiði olumsuz etkilere baðlý olarak, gürültü seviyeleri bazý araþtýr-
macýlar tarafýndan tablodaki gibi  derecelendirilmektedir.27
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Tablo 4: Gürültü Desibel Dereceleri ve Ýnsan Üzerindeki Etkileri

Ülkemizde çalýþma hayatýndaki gürültüyle ilgili düzenlemeler yönetmeliklerle
yapýlmýþtýr.28 Yapýlan düzenlemelerde maruziyet sýnýr deðeri 87 dB, en yüksek
maruziyet etkin deðeri 85 dB, en düþük maruziyet etkin deðeri 80 dB olarak kabul
edilmiþtir.29 Bu deðerler tablo deðerleri ile birlikte deðerlendirildiðinde, maruziyet sýnýr
deðerlerinin belirlenmesinde ortalama deðerlerin alýndýðý görülecektir. 

Ýþletmelerde emek yoðun üretim yapýsýndan makina yoðun üretim yapýsýna
geçiþe baðlý olarak gürültü, temel endüstriye bir saðlýk sorunu haline gelmiþtir. Devamlý
gürültü, iþçilerde iþitme duyusuna etki etmekte, geçici ve kalýcý iþitme kayýplarýna
neden olmaktadýr. Etkinin þekli ve düzeyi gürültünün frekansýna, spektruma, akustik
basýncýna, periodisitesine, süresine, çalýþma süresi içindeki daðýlýmýna ve insanýn
seslere karþý gösterdiði duyarlýlýða baðlý olarak deðiþir.30

Gürültünün iþyerlerinde çalýþanlar arasýnda bir ses duvarý oluþumuna neden
olmasý karþýlýklý iletiþimlerini engeller. Ýþyerlerinde hayati öneme haiz olan sözlü
iletiþimin engellenmesi ise, iþçiler üzerinde rahatsýzlýk ve huzursuzluk duygusu yaratýr.
Gürültünün, çalýþanlar üzerinde yaptýðý psikolojik ve fizyolojik etkiler sonucu bozukluk-
lara baðlý olarak; çalýþanlarda uyumsuzluk, dikkatsizlik, yorgunluk ve sinirlilik halleri
yaratýr.31

Gürültü ve iþ kazalarý arasýndaki iliþkinin tespitine yönelik olarak yapýlan
araþtýrmalarýn sonucunda; gürültünün, tepki zamaný üzerinde, hata sayýsýnda ve üre-
tim miktarý baþýna düþen hata sayýsýnda artýþa neden olduðu tespit edilmiþtir. Gürültü
düzeyleri ve sýklýklarý en yüksek noktada iken, tepki zamanýnýn azaldýðý ve hata
sayýsýnýn artma eðiliminde olduðu görülmüþtür. Gürültü nedeniyle, azalan tepki zamaný
ve artan hata sayýsý çalýþanlarýn kazaya maruz kalma oranlarýnda bir artýþa neden
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olmaktadýr.32 Bunlara ek olarak, gürültü kiþilerde bitkinliðin kronikleþmesine neden
olmakta ve vücudun direncini azaltarak hastalýklara yakalanma ihtimalini arttýrmak-
tadýr.

Yapýlan araþtýrmalara göre, iþyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanlarýn
iþitme saðlýðýný ve algýlamasýný olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik den-
gesini bozmakta, iþ verimini azaltmakta, iþ kazalarýný ise arttýrmaktadýr. Ýþyerindeki
gürültü düzeyi azaltýldýðýnda iþin zorluðu da azalmakta, verim yükselmekte ve iþ
kazalarý azalmaktadýr. 

4.2. Isý ve Nem

Ýþyerlerinde çalýþma ortamýnýn çalýþanlara sýkýntý vermeyecek þekilde düzen-
lenmesinde ýsý ve nem düzeyi önemli bir faktör karþýmýza çýkmaktadýr. Sýcaklýðýn
düþük veya normalin altýnda olduðu durumlarda çalýþanlarýn zihinsel ve fiziksel
aktiviteleri oldukça zorlaþýr. Çalýþma ortamlarýnýn yüksek sýcaklýða sahip olmasý ise
kiþilere sýkýntý ve rahatsýzlýk verir. Çalýþma ortamýnýn uygun ýsý seviyesinde olmasý, bir
baþka deyiþle iþe, ortama ve mevsime uygun sýcak ve soðuk çalýþma koþullarý çalýþan-
larýn verimliliðini artýrmakta ve iþ kazalarýný ise azaltmaktadýr. 

Geliþmiþ endüstri ülkelerinde, hafif fiziksel iþler yapan iþçilerin çalýþtýðý fab-
rikalarda en rahat ortam ýsýsýnýn 18.3 derece olduðu benimsenmiþtir. Bu ýsý düzeyinde-
ki çalýþma ortamýndan dahi çalýþanlarýn 1/7 'sinin ýsý düzeyinden þikayetçi olduklarý
gözlenmiþtir. Genel olarak uygun çalýþma koþullarýna sahip bir iþyeri ortamýnýn ýsý alt
ve üst sýnýrlarýn da 15.6 - 20 derece arasýnda olduðu saptanmýþtýr. Ancak, çalýþanlarýn
sürekli olarak bu sýcaklýk oraný altýnda çalýþmasý mümkün deðildir. Saðlýklý bir çalýþma
ortamý için çalýþanlarýn fiziksel aktivitesi arttýkça, ortam ýsýsý deðerlerini düþürmek
gerekmektedir. Aðýr endüstriyel iþlerde, iþ görenlerin kendilerini rahat hissettikleri
ortam ýsýsý sýnýrlarý 12.8-15.6 derece olarak tespit edilmiþtir. Açýk ýsý kaynaklarý ve
yayýlan ýsý karþýsýnda çalýþan iþçilerin ise daha da düþük ortam ýsýsý düzeylerinde çalýþ-
mak istedikleri görülmüþtür.33

Soðuk çevre koþullarý altýnda çalýþmada, insana soðuðu hissettiren etkenler
özellikle çalýþan yerdeki sýcaklýk derecesi ve hava akým hýzýdýr. Soðuðun etkisi insan
saðlýðýna; soðuk algýnlýðý rahatsýzlýklarý, vücudun belirli yerlerinin donmasý, soðuk
yanýðý ve gözlem ve tepki yeteneðinin azalmasý þeklinde zararlar verebilir. Soðuk çalýþ-
ma ortamlarýnda çalýþan iþçiler, büyük enerji harcar ve buna baðlý olarak da zamanýn-
dan önce yorulurlar. Yorgunluðu ve soðuðun bir sonucu olarak da iþine karþý olan ilgi-
lerini kaybederler.
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Soðuk iþ ortamýndan kaynaklanan sorunlarýn çözümü, aþýrý ýsý stresi ortamý
kaynaklý sorunlara oranla daha kolaydýr. Uygun giyim ve kuþamýn saðlanmasý, çalýþ-
ma ortamýnýn ýsýtýlmasý gibi þeyler, soðuk etkisine karþý çalýþanlarý koruyabilir. Hemen
belirtilmesi gerekir ki, el ve ayak parmaklarý ile burun ve kulaklarý soðuktan korumak
oldukça güçtür. Soðuktan etkilenen el parmaklarý incelikli iþ yapma ve iþleklik yetenek-
lerini kaybeder. Dokunma duyularý duyarlýlýðýný yitirir, iþ verimi düþer ve en önemlisi
algýlama, düþünme tepki ve refleks süreleri uzayýp uyuþukluða neden olduðu için de
kaza riski artar. Soðuktan korunmak için giyilen elbiseler ile her türlü teçhizatýn kalýn,
aðýr ve hantal olmasý, soðuktan korunmayý saðlamakla birlikte, iþ verimi üzerinde
olumsuz etkiler yapar. 

Çalýþma ortamýndaki yüksek ýsý düzeyinin kiþilerin çalýþma gücünü azalttýðý
herkesçe bilinen bir gerçektir. Bunun yaný sýra, yapýlan iþin aðýr olmasý ve ciddi fiziksel
efor gerektirmesi de, vücudun ýsý oranýný artýrýr ve ýsýnýn vücuttan dýþarýya verilmesi
güçleþir. Isýnýn çalýþanýn vücudunda birikmesi ise, kiþide fiziksel ve zihinsel çalýþma
isteðini yok eder, yorgunluk belirtileri baþlar ve çalýþma gücü gittikçe zayýflar.34 Aþýrý
sýcak iþyeri ortamlarýnda yapýlan çalýþmalar, çalýþanlar üzerinde; halsizlik, bitkinlik, iþe
karþý dikkat azalmasý, endiþeli olma ve moralsizlik, gibi etkiler yaratýr. Bu etkilerin yaný
sýra, aþýrý terleme sonucu vücuttan atýlan önemli miktardaki tuza baðlý olarak da; ýsý
kramplarý, kaslarda kasýlma ve aðrýlar oluþur. 

Yapýlan bir araþtýrmaya göre, aþýrý sýcak ortamlarda çalýþanlarda; midede
batma hissi, göze batma kýzartý ile beliren göz irritasyonu, hýrýltýlý nefes alma, öksürük,
deride yanýklar, ýþýkta görememe, boðaz aðrýlarý ve balgam çýkarma gibi belirtiler
ortaya çýkmýþtýr.35

Çalýþma ortamýnýn ýsýsý ile küçük çaplý kazalarýn meydana gelme sýklýðýna
yönelik olarak yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý, ortalama deðerdeki sýcaklýklarda
çalýþan iþçiler kazaya uðrama oranlarýnýn düþük olduðunu, ortalama sýcaklýkta artma
veya azalma olduðunda kaza oranlarýnda da artýþ ve azalýþlar olduðunu ortaya koy-
muþtur.36

Yüksek veya düþük sýcaklýk kadar, aþýrý nem veya nemsizlik de çalýþanlarýn
saðlýklarýný ve çalýþma verimliliðini olumsuz etkilemektedir. 

Mevcut ortam ýsýsý koþullarýnda, iþyeri havasýný doymuþluk düzeyine kadar
getirecek su buharý deðerine (%100 nemli) göre yüzde oranýna "nemlilik" denilir. Buna
"rölatif nemlilik" derecesi de denilmektedir. Normal ortam ýsýsý koþullarýnda havanýn
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nemlilik derecesinin kiþiler ve çalýþma üzerinde önemli bir etkisi olmaz. Ancak, bu
koþullarda dahi aþýrý nemden kaçýnýlmalýdýr. Çalýþma ortamlarýnda rölatif nemlilik dere-
cesinin %70' ten yukarý çýkmamasý gerekir. Bunun yanýnda çok kuru havada burun
içini, aðýz boþluðunu ve soluk yollarýný kurutur ve rahatsýzlýk verir. Bu etki ortam ýsýsý
yükseldikçe daha fazla hissedilir. Yüksek düzeyde nemlilik ise, kapalý bir yerde çalýþan
insanlarýn, burum ve boðazlarýnda bir dolgunluk duygusu oluþturur. Ayrýca yüksek
nemlilikte ter buharlaþmasý engellendiðinden yapýþkanlýk hissi uyandýrýr. 

Özellikle iþyerlerinde yüksek sýcaklýk derecelerinde nem oranýnýn düþük tutul-
masý çalýþma verimliliði ve saðlýk açýsýndan çok faydalýdýr. Nem miktarýnýn %70' i
aþmamasý gerekir. Bununla birlikte sýcak ya da soðukta nem miktarýnýn çok düþük
olmasý özellikle boðazda ve burunda kurumaya yol açarak saðlýk sorunlara neden ola-
caðýndan, nem miktarýnýn belli bir oranýn altýna da düþmemesi gerekir. Ýþyerlerindeki
ideal nem oraný %50 - %60 olmalýdýr.37

Ýþletmelerin çalýþma ortamlarýndaki nem miktarýnýn insan vücudu üzerindeki
etkileri, iþyerinin ýsý durumuyla doðrudan ilgilidir. Çalýþma ortamýnýn sýcak, nem oranýn
düþük olduðu durumlarda, vücut ýsýyý terleme yoluyla dýþarýya atmaya çalýþýr. Böyle bir
ortamda çalýþan kiþi 40 derece sýcaklýða kadar dayanabilir. Ancak, çalýþma ortamýnýn
fazla nemli olmasý durumunda vücut fazla ýsýyý terleme yoluyla dýþarýya atamaz. Daha
açýk bir ifadeyle, aþýrý nem terlemeyi engeller. Bu durum ise, çalýþanlarýn 30 derece
sýcaklýða kadar dayanmalarýný güçleþtirir.38 Fazla sýcaklýðýn nemle birleþmesinin
çalýþanlarda yarattýðý ilk etki uyku halidir. Bunu gözlerin az görmesi ve kulaklarýn az
iþitmesi takip eder.

Çalýþanlarýn nemden etkilenmeleri ve etkilenme oranlarý, çalýþma yapýlan sek-
töre göre deðiþir. Nemden etkilenmeler daha çok buhar-yýkama iþyerleri, tekstil sanayi
iþyerleri ve maden ocaðý iþyerlerinde görülür. 

Ýþletmelerdeki çalýþma alanlarýnýn standartlarýn altýnda veya üstündeki ýsý ve
nemlilik koþullarý, çalýþanlar üzerinde; duyu organlarýnýn yeteneklerinin azalmasý, uyku
hali, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, iþe karþý dikkat azalmasý, endiþeli olma, kon-
santrasyon azalmasý ve moralsizlik gibi durumlarý beraberinde getirir. Uygun ýsý ve
nemlilik þartlarý oluþturulmadan, standartlarýn üzerinde veya altýnda ýsý ve nemlilik
koþullarýnda iþçilerin çalýþtýrýlmasý veya çalýþtýrýlmaya zorlanmasý ise iþ kazalarýna da-
vetiye çýkarýr. 
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4.3. Aydýnlatma

Ýnsanýn enformasyon algýlamasýnda en önemli algýlayýcý organ gözdür. Bütün
algýlamanýn %80-%90' ý göz kanalý ile gerçekleþir. Günümüzde endüstriyel iþlerin
çoðunda görme organý olan göz, insan organizmasýnýn en fazla zorlanan bölümüdür.
Ýþ koþullarýnýn doðurduðu yorgunluðun büyük bir kýsmýnýn göz zorlanmasýndan ileri
geldiði düþünülebilir. Bu nedenle çalýþma ortamlarý gözü yormayacak  þekilde mümkün
oluðunca aydýnlýk olmalýdýr. Ýyi bir aydýnlatmayla insan performansý %15 hatta bazen
%40 oranýnda artabilir.

Ýþyerindeki aydýnlatmanýn kalitesi, çalýþanlarýn verimliliðini, saðlýðýný ve moral-
lerini önemli ölçüde etkiler. Ýþyerindeki aydýnlatma düzeyi, çalýþanlarýn davranýþ þekli,
çalýþma gücü ve görme olgularýna doðru orantýlý etkiler yapar. Yapýlan bir araþtýrmalar
aydýnlatmanýn performans üzerinde %14-40 oranýnda etkisi olduðunu ortaya koymuþ-
tur.  Görme organý olan gözün fonksiyonlarýný etkileyen her türlü etken, kiþilerin
faaliyetlerini ve performanslarýný ciddi anlamda etkilemektedir.39 Ýþyerindeki aydýnlat-
manýn önemi daha çok gece vardiyasý çalýþmasý yapýlan iþyerleriyle karanlýk çalýþma
ortamýna sahip iþyerlerinde (maden ocaklarý, yeraltý kazý çalýþmalarý v.b.) daha iyi
anlaþýlýr.  

Ýþyerindeki yeterli düzeyde aydýnlatma, çalýþanlar üzerinde olumlu psikolojik
etkiler yaratýr. Yeterli aydýnlatma saðlanmýþ iþyerlerinde çalýþanlar, kötü aydýnlatýlmýþ
iþyerlerinde çalýþanlara göre daha iyi görebilmekte ve buna baðlý olarak da daha geç
yorulmaktadýrlar. Çalýþma yapýlan yerlerdeki aydýnlatmanýn gereðinden az olmasý
halinde, çalýþanlarda göz ve vücut yorgunluðu çabuk oluþur. Bu ise, kiþilerin kaza
yapma olasýlýðýný arttýrýr. Yapýlan bir araþtýrmada; iþyerindeki ýþýk þiddetinin 50 lüks'ten
200 lüks'e çýkarýlmasý halinde kaza oranýnýn %32' ye düþtüðü saptanmýþtýr. Ayný iþ-
yerinin duvarlarýnýn açýk ve yansýtýcý bir renkle boyandýktan sonra kaza oranlarýnda
%6,5 'lik bir azalma daha olduðu görülmüþtür.40

Ýþyerinde düzenli ve yeterli bir aydýnlatmanýn saðlanabilmesinde ýþýk kay-
naklarýnýn seçimi ve bu kaynaklarýn iþyerindeki dizaynlarý çok önemlidir. Ýþyerinde oluþ-
turulacak uygun bir aydýnlatma sisteminin ise; yapýlan iþinin niteliði, gerektirdiði per-
sonel-makine çalýþma hýzý, iþin yapýlmasý öngörülen süre, iþin önemi gibi unsurlarýn
dikkate alýnarak yapýlmasý oluþturulmasý gerekmektedir. Ýþyerindeki çalýþmanýn amacý-
na uygun iyi bir aydýnlatma durumunun saðlanmasý çeþitli etkenlere baðlýdýr. Bu etken-
leri; ýþýk miktarý (iþi yapmaya yeterli ýþýk), parlaklýk (iþte kullanýlan herhangi iki þey
arasýnda büyük parlaklýk farkýnýn olmamasý), kontrast (bir cismin arkasýndaki zemin ile
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arasýndaki farklýlýk), iþin boyutu (yapýlan iþin niteliði ve boyutu), süre (hareket eden
cisimlerin hýzlarý), yansýma (uygun aydýnlatma tipleri ve yansýtma durumlarý) ve renk
(cisimlerin, ikaz yazý ve lambalarýnýn renkleri) þeklinde sýralayabiliriz.41

Ýþyerindeki aydýnlatma seviyesi, yapýlan iþin türü ve niteliðine göre deðiþmek-
tedir. Bazý iþler için gerekli uygun aydýnlatma miktarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.42

Tablo 5: Ýþin Türüne Göre Aydýnlatma Miktarý

Yukarýdaki tablodan da anlaþýlacaðý üzere, her iþ için ayrý bir aydýnlatma mik-
tarý gerekmektedir. Aydýnlatma miktarýnýn hem gerekenden az olmasý hem de gere-
kenden fazla olmasý çalýþanlarý olumsuz yönde etkileyerek, çabuk yorulmalarýna,
dikkat ve reflekslerinde azalmaya, özellikle gözlerde geçici veya sürekli fonksiyon
bozukluklarýna neden olarak kaza yapmalarýna neden olur. 

Ýþyerlerindeki aydýnlatmanýn þiddeti, çalýþanlarýn yaþ durumlarýna göre de
deðiþiklik gösterir. 40 yaþýndan yukarý yaþlar için genellikle daha fazla aydýnlýða ihtiyaç
bulunmaktadýr.43 Özellikle yaþlý iþçilerin çalýþtýðý yerlerde aydýnlatma derecesinin opti-
mal düzeyde bulunmasý gerekmektedir. 60 yaþýndaki bir iþçinin 20 yaþýndaki genç bir
iþçiye nazaran yaklaþýk 2-5 kat daha güçlü bir aydýnlýða ihtiyacý bulunmaktadýr.44
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Ýþ kazalarýnýn meydana gelmesinde doðal ve yapay aydýnlatmanýn etkileri fark-
lýdýr. Doðal aydýnlatma, insan yapýsý için en uygun olan aydýnlatma olup, bu tür aydýn-
latmanýn çalýþanlarýn psikolojik durumlarý ve moral durumlarý üzerinde olumlu etkisi vardýr.

Doðal aydýnlatmanýn yetersiz olduðu veya yeterli suni aydýnlatmanýn yapýl-
madýðý iþyerlerinde; görme organýna çok fazla yüklenileceði için, kýsa bir süre yorgun-
luk belirtileri, görme bozukluklarý, gözlerde kamaþma ve yanma hissi, baþ aðrýlarý
ortaya çýkar. Bu durum ise, çalýþanlarýn kaza yapmalarýný kaçýnýlmaz hale getirir. Son
yýllardaki geniþ kapsamlý araþtýrmalar, aydýnlatma þiddetinin yükseltmesi ile insan per-
formansýnýn arttýðýný, yorulmanýn azaldýðýný ve daha az iþ kazasýna rastlandýðýný
göstermiþtir. 

Ýþyerindeki aydýnlatma durumu ile iþ kazalarý arasýndaki iliþkinin ortaya konul-
masýna yönelik yapýlan araþtýrmalar; gerek yetersiz aydýnlatmanýn ve gerekse de
yapay aydýnlatmanýn iþ kazalarýný arttýrdýðýný ortaya koymuþtur. Bu yönde yapýlan bir
çalýþma, yapay aydýnlatmada meydana gelen kazalarýn doðal aydýnlatmada meydana
gelenlerden %25 daha fazla olduðunu ortaya koymuþtur.45

Sonuç olarak, iyi bir aydýnlatma hem erken yorulmayý önler hem de insanlarý
güdüleyerek iþ verimini artýrýr. Yetersiz aydýnlatma, aþýrý aydýnlatma veya suni aydýn-
latma ise; çalýþanlar üzerinde genel yorgunluk, göz yorgunluðu ve uyum bozukluðu
baþta olmak üzere göz kamaþmasý, dikkat daðýlmasý, baþ aðrýsý gibi deðiþik olumsu-
zluklara neden olur. Bu olumsuzluklar ise, çalýþanlarýn iþin gerektirdiði performansý
gösterememeleri ile gerekli hareketleri yapamamalarýna ve dolayýsýyla da iþ kazalarý-
na neden olur.

4.4. Havalandýrma ve Tozlar

Ýþyerinin havalandýrma durumunun çalýþanlarýn saðlýklarý ve çalýþma güçleri
üzerinde ciddi etkileri vardýr. Ýþçilerin çalýþma tempolarýnýn yüksek olmasý ve yüksek
tempoda devam etmesinin ilk þartý çalýþma ortamýndaki havanýn temizliðidir. Kapalý
çalýþma alanlarýna sahip iþyerlerinin havasý, iþçilerin terleme ve solunumlarý ile iþy-
erinde kullanýlan makinalara baðlý olarak ortaya çýkan gaz, buhar ve tozlara baðlý
olarak kirlenir. Çalýþma ortamýndaki hava kirliliði, iþçilerin yeterli oksijen soluyama-
masýna neden olur. Bu da, iþçilerin kýsa sürede yorulmalarýna ve davranýþlarýnýn bozul-
masýna neden olur. Bunun yanýnda iþyerinde yetersiz havalandýrma tertibatýnýn sonu-
cunda oluþan kirli hava, çalýþanlarýn duyarlýlýklarýný olumsuz yönde etkileyerek iþlerine
gerekli ilgiyi ve dikkati göstermemeleri sonucunu doðurur. Ýþyerindeki kirli hava sonu-
cu çalýþanlarda ortaya çýkan bütün olumsuzluklar, iþ kazalarýnýn meydana gelmesine
uygun ortam hazýrlar. 
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Havada asýlý olarak kalabilen, aðýrlýðý nedeniyle çökme eðilimi gösteren 0.5 -
120 mikron büyüklüðündeki katý parçacýklara toz denir. Büyük parçacýklardan yüksek
özgül aðýrlýða sahip olanlar kolayca çökerken, özgül aðýrlýðý düþük olanlar ise daha
uzun zaman havada asýlý kalýr. Tozlardan, 0.5 - 10 mikron büyüklüðünde olan ve sol-
unma ile solunum yoluna alýnabilenlere "solunabilen tozlar" denir. Tozlar, kimyasal
yapýlarýna göre inorganik (mineral tozlarý) ve organik tozlar, fizik yapýlarýna göre kristal
ve amorf tozlar, biyolojik etkilerine göre ise irritan, alerjen, toksik, fibrinojen ve non-fib-
rinojen olarak gruplara ayrýlýr.46

Havada bulunan toz, baþta madencilik olmak üzere çeþitli endüstri kollarýnda
zararlý olmaktadýr. Normal þartlar altýnda, temiz bir atmosfer içinde 70 - 80 yýl yaþayan
bir kiþinin ciðerlerinde toplanan toz miktarý çok azdýr ve hiçbir þekilde zararlý olamaz.
Ancak, yaþamýn bir kýsmýný tozlu bir atmosferde geçiren bir kimsenin ciðerleri temiz-
leme mekanizmasý vazifesini tam olarak yapamaz. Solunum sonucu akciðerlere giren
tozun bir kýsmý orada yerleþir ve devamlý orada kalýr. Ýnsan saðlýðýna bu tozun zararý,
cins ve miktarýna baðlýdýr.47 Ýþçiler ve iþverenler için önemli bir sorun olan toz, deride
ve mukozalarda tahriþten aðýr akciðer hastalýklarýna varýncaya deðin ciddi saðlýk
sakýncalarý doðurmaktadýr. Organik tozlarýn (un, niþasta, kömür tozlarý v.b.) iþyeri
atmosferinde yoðun miktarda bulunmasý iþ güvenliði açýsýndan oldukça sakýncalýdýr ve
patlama tehlikesi yaratýr. Ayrýca yoðun toz iþyerindeki aydýnlatmayý kýsýtlayarak
görmeyi de güçleþtirir.48

Normal olarak yanmaz ve alev almaz birçok katý maddeler ince toz haline
geldiklerinde yanýcý ve hatta patlayýcý olurlar. Örneðin aliminyum, demir, çinko, pirit
cevheri, flor, þeker, kakao, odun ve kömür bu tip katýlara misal gösterilebilir.49 Toz pat-
lamalarý, uygun oranda karýþmýþ alev alabilen toz ile havanýn, bir ateþleme ya da ýsý
kaynaðý ile karþýlaþmasýyla olur. Patlayýcý doza ulaþmýþ toz, genellikle pnömatik kon-
veyörler, ezme ve toz haline getirme iþlevi yapan silindirler veya egzoz sistemleri
tarafýndan çevre havasýna karýþtýrýlýr. Ateþleme kaynaklarý ise umumiyetle açýk alev,
bakýmsýz güç aktarma ekipmaný, uygun olmayan ya da bakýmsýz elektrik sistemleri,
statik elektrik ve sigaradýr.50

Çalýþma hayatýnda önemli toz sorunu olan iþkollarý; yeraltý maden ocaklarý
(kömür, civa, demir gibi), sanayide döküm iþletmeleri, çimento iþletmeleri, ateþ tuðlasý
imalathaneleri, seramik sanayi iþletmeleri, kireç imalathaneleri, sigara yaprak iþlet-
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meleri, pamuk çýrçýr fabrikalarý, inþaat iþyerleri ve tarýmda silo iþyerleri þeklinde
sýralanabilir.51

Tozlarýn çalýþanlar üzerinde saðlýk yönünden oluþturduðu sakýncalar; Ýrritasyon
(deride ve mukozalarda), akciðerlerde iltihap, alerjen etkiler, bronkospazm, akciðer
kanseri ve pnömokonyozlar þeklinde özetlenebilir.52

Çalýþma ortamlarýnda çeþitli nedenlere baðlý olarak meydana gelen tozlar,
çalýþanlarýn saðlýðýný ciddi olarak tehdit ederek hem iþ kazalarýna zemin hazýrlamakta
hem de çeþitli meslek hastalýklarýna neden olmaktadýr. Ýþyerindeki tozlar, iþ kazalarý ve
meslek hastalýklarýnýn oluþumuna yönelik bu etkilerinin yanýnda; iþin verimliliðini de
azaltmakta, makinalara ve üretilen ürünlere de zarar vermekte, sýkýcý bir çalýþma
ortamý yaratarak çalýþma þartlarýný kötüleþtirmektedir. 

4.5. Titreþim (Vibrasyon)

Ülkemizde iþçilerin mekanik titreþime maruz kalmalarý sonucu ortaya çýkan
saðlýk ve güvenlik risklerinden fazlalýðý, bu konuda ayrýca yasal düzenleme yapýlmasý
zorunluluðunu beraberinde getirmiþtir. Bu yöndeki yasal düzenlemeler Titreþim
Yönetmeliði ile yapýlmýþtýr.53

Titreþim, týpký ses dalgalarý gibi tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayýsý olan
dalgalardýr. Titreþimi sesten ayýran en önemli fark, sesin hava yolu ile, titreþimin ise
vücudun sert kýsýmlarýndan vücuda girmesidir. Titreþimi, el-kol titreþimi ile bütün vücut
titreþimi olmak üzere ikiye ayrýlabilir. Ýnsanda el-kol sistemine aktarýldýðýnda, iþçilerin
saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas
bozukluklarýna yol açan mekanik titreþime "el-kol titreþimi", vücudun tümüne
aktarýldýðýnda, iþçilerin saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan, özellikle de, bel böl-
gesinde rahatsýzlýk ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreþime "bütün vücut
titreþimi" adý verilir.54

Endüstrilerde, özellikle yüksek güçle çalýþan makinalarda meydana gelen
yoðun titreþimler, makinalarý çalýþtýran operatörleri doðrudan etkiler. Ýþletmede kul-
lanýlan makinalarýn güçlerinin artýþýna baðlý olarak titreþimleri de artmaktadýr. Titreþime
maruz kalmanýn doðal bir sonucu olarak; çalýþma konforu bozulur, iþgücündeki ve-
rimlilik azalýr, çalýþanlarýn fizyolojik fonksiyonlarý olumsuz anlamda etkilenir. Yoðun
olarak titreþime maruz kalýnmasý durumunda, titreþime baðlý meslek hastalýklarý ortaya çýkar.
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Titreþim, mekanik bir enerjinin vücuda iletilmesi olarak da ifade edilebilir.
Dolayýsýyla iletim ve etkilenme durumu; titreþimin zamana baðlý olarak frekansýna
(saniyedeki titreþim sayýsý-Hertz (Hz)) ve yüksekliðine (þiddetine) göre deðiþimi ile
orantýlýdýr. Titreþimin vücuttaki etkisi lokal ve tüm vücut olmak üzere iki þekilde
oluþur.55

Vücudun belli bir bölgesinde oluþan, genellikle el ve el parmaklar ile kollara
ulaþan ve vücudun belli bir bölgesini etkileyen titreþime lokal titreþim etkisi denir.
Endüstride, en çok karþýlaþýlan ve lokal titreþime neden olan araçlar taþ kýrma maki-
nalarý, pnömatik çekiçler, taþýnabilir testere, parlatma ve rendeleme makinalarýdýr.

Titreþime baðlý damar rahatsýzlýklarý, özellikle el ve parmaklarda dolaþým sis-
teminin tahribatý ile oluþur. Eklem deformasyonlarý daha çok basýnç uygulanan
titreþimli el aletlerinde meydana gelir ve el, kol, omuz gibi organlarýn deðiþik bölüm-
lerinde aðrý, bükülme zorluðu, kemik kisti dirsek anomalilikleri ve omuz problemleri
þeklinde kendini gösterir. Titreþime maruz kalmaya baðlý olarak el ve parmaklarda has-
sasiyet azalmasý, sýcak-soðuk ve aðrý uyarýlarýna karþý direnç oluþur.56

Lokal titreþime maruz kalmada olduðu gibi tüm vücudun titreþime maruz
kalmasý da,  çalýþma konforunu ve çalýþanlarýn performanslarýný olumsuz yönde etki-
ler. Tüm vücudu titreþime maruz býrakan titreþim kaynaklarý, traktör ve kamyon kulla-
nýmý, dokuma tezgahlarý, konstriksiyon ve çimento sanayi iþletmeleridir. Tüm vücudun
titreþime maruz kalmasý sonucunda; omurganýn travmaya uðramasý, bel aðrýsý ve lum-
ber dejenerasyonlarýn artmasý, intervertebral disklerin kaymasý durumlarý geliþir.
Bunlarýn yaný sýra ayný durumda olan kiþilerde, mide aðrýsý, sindirim problemi, üriner
zorluklar, denge bozukluðu, görme bozukluðu, baþ aðrýsý ve uykusuzluk gibi saðlýk
sorunlarýnýn ortaya çýktýðý gözlenmiþtir.57

Ýþyerlerinde makina, tezgah üzerinde veya kurulmuþ sistemlerde ya da binada
meydana gelen titreþimler, insan saðlýðý üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadýr. Yüksek
frekanslý titreþimler çalýþanýn hem fizyolojik saðlýðýný hem de zihinsel aktivitelerini de
etkiler. Çalýþýlan ortamda bulunan titreþimin sürekliliði, çalýþanlarý yorar ve sinirli yapar.
Titreþime maruz kalan kiþilerdeki yorgunluk ve sinirlilik hali ile fizyolojik saðlýk sorun-
larý, kiþileri kazalara maruz kalmaya yatkýn hale getirir. 
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5. SONUÇ

Ýþ kazalarý, üretim sürecini ve toplumun önemli bir unsuru olan çalýþan nüfusun
yaþamýný ve saðlýðýný doðrudan etkilemekte, bu yönüyle de baþta iþçiler ve iþçilerin aile
fertleri olmak üzere, iþverenler, sosyal güvenlik kuruluþlarý ve devlet yapýsý üzerinde
ciddi etkiler yaratmaktadýr. Ýþ kazalarýnýn iþçi, iþveren, toplum ve ülke açýsýndan ciddi
sosyal ve ekonomik maliyetleri bulunmaktadýr. 

Ýþyerindeki çalýþma düzeni ve iþyerinin büyüklüðüne baðlý olan üretim organi-
zasyonu, iþyerindeki çalýþma sistemi ve ergonomik yapýsýyla ilgili iþgören-makine
uyumu, çalýþma süreleri, dinlenme süreleri, vardiyalý çalýþma durumu, çalýþma hýzý ve
kapasitesi üzerinde üretim artýþýnýn hedeflenmesi ile iþyerindeki gürültü, ýsý, nem,
havalandýrma, toz ve vibrasyon durumu iþ kazalarýnýn meydana gelmesi üzerinde
büyük etkisi vardýr. 

Ýþ kazalarýnýn önlenmesi ve maliyetlerinin azaltýlmasý için, iþyerinin üretim orga-
nizasyonunun iþ kazalarýný önleyecek þekilde düzenlenmesi, iþyeri çalýþma sistemi ve
ergonomik yapýsý ile iþyerinin fiziksel çevre koþullarýnýn da kazalara meydana ver-
meyecek þekilde düzenlenmiþ olmasý gerekmektedir.
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